Provas ENEM BIOLOGIA 2
TEXTO PARA AS PRÓXIMAS 2 QUESTÕES.
(Enem 2007) A pele humana é sensível à radiação solar, e essa sensibilidade depende das características da
pele. Os filtros solares são produtos que podem ser aplicados sobre a pele para protegê-la da radiação solar. A
eficácia dos filtros solares é definida pelo fator de proteção solar (FPS), que indica quantas vezes o tempo de
exposição ao sol, sem o risco de vermelhidão, pode ser aumentado com o uso do protetor solar. A tabela
seguinte reúne informações encontradas em rótulos de filtros solares.
1.

As informações anteriores permitem afirmar que

a) as pessoas de pele muito sensível, ao usarem filtro solar, estarão isentas do risco de queimaduras.
b) o uso de filtro solar é recomendado para todos os tipos de pele exposta à radiação solar.

c) as pessoas de pele sensível devem expor-se 6 minutos ao sol antes de aplicarem o filtro solar.
d) pessoas de pele amarela, usando ou não filtro solar, devem expor-se ao sol por menos tempo que pessoas
de pele morena.
e) o período recomendado para que pessoas de pele negra se exponham ao sol é de 2 a 6 horas diárias.
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2.

Uma família de europeus escolheu as praias do Nordeste para uma temporada de férias. Fazem parte da
família um garoto de 4 anos de idade, que se recupera de icterícia, e um bebê de 1 ano de idade, ambos loiros
de olhos azuis. Os pais concordam que os meninos devem usar chapéu durante os passeios na praia.
Entretanto, divergem quanto ao uso do filtro solar. Na opinião do pai, o bebê deve usar filtro solar com FPS µ 20
e o seu irmão não deve usar filtro algum porque precisa tomar sol para se fortalecer. A mãe opina que os dois
meninos devem usar filtro solar com FPS µ 20.
Na situação apresentada, comparada à opinião da mãe, a opinião do pai é
a) correta, porque ele sugere que a família use chapéu durante todo o passeio na praia.

b) correta, porque o bebê loiro de olhos azuis tem a pele mais sensível que a de seu irmão.
c) correta, porque o filtro solar com FPS µ 20 bloqueia o efeito benéfico do sol na recuperação da icterícia.

d) incorreta, porque o uso do filtro solar com FPS µ 20, com eficiência moderada, evita queimaduras na pele.
e) incorreta, porque é recomendado que pessoas com olhos e cabelos claros usem filtro solar com FPS µ 20.
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3. (Enem 2005) A água é um dos componentes mais importantes das células. A tabela a seguir mostra como a
quantidade de água varia em seres humanos, dependendo do tipo de célula. Em média, a água corresponde a
70% da composição química de um indivíduo normal.

Durante uma biópsia, foi isolada uma amostra de tecido para anáIise em um laboratório. Enquanto intacta, essa
amostra pesava 200 mg. Após secagem em estufa, quando se retirou toda a água do tecido, a amostra passou
a pesar 80 mg. Baseado na tabela, pode-se afirmar que essa é uma amostra de
a) tecido nervoso - substância cinzenta.
b) tecido nervoso - substância branca.
c) hemácias.

d) tecido conjuntivo.
e) tecido adiposo.
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4. (Enem 2003) Na embalagem de um antibiótico, encontra-se uma bula que, entre outras informações, explica
a ação do remédio do seguinte modo:
O medicamento atua por inibição da síntese protéica bacteriana.
Essa afirmação permite concluir que o antibiótico
a) impede a fotossíntese realizada pelas bactérias causadoras da doença e, assim, elas não se alimentam e
morrem.
b) altera as informações genéticas das bactérias causadoras da doença, o que impede manutenção e
reprodução desses organismos.
c) dissolve as membranas das bactérias responsáveis pela doença, o que dificulta o transporte de nutrientes e
provoca a morte delas.
d) elimina os vírus causadores da doença, pois não conseguem obter as proteínas que seriam produzidas pelas
bactérias que parasitam.
e) interrompe a produção de proteína das bactérias causadoras da doença, o que impede sua multiplicação
pelo bloqueio de funções vitais.
5. (Enem 2003) Quando o corpo humano é invadido por elementos estranhos, o sistema imunológico reage. No
entanto, muitas vezes o ataque é tão rápido que pode levar a pessoa à morte. A vacinação permite ao
organismo preparar sua defesa com antecedência. Mas, se existe suspeita de mal já instalado, é recomendável
o uso do soro, que combate de imediato os elementos estranhos, enquanto o sistema imunológico se mobiliza
para entrar em ação.
Considerando essas informações, o soro específico deve ser usado quando
a) um idoso deseja se proteger contra gripe.

b) uma criança for picada por cobra peçonhenta.
c) um bebê deve ser imunizado contra poliomielite.

d) uma cidade quer prevenir uma epidemia de sarampo.
e) uma pessoa vai viajar para região onde existe febre amarela.
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6. (Enem 2005) Um fabricante afirma que um produto disponível comercialmente possui DNA vegetal, elemento
que proporcionaria melhor hidratação dos cabelos.

Sobre as características químicas dessa molécula essencial à vida, é correto afirmar que o DNA
a) de qualquer espécie serviria, já que têm a mesma composição.

b) de origem vegetal é diferente quimicamente dos demais, pois possui clorofila.
c) das bactérias poderia causar mutações no couro cabeludo.

d) dos animais encontra-se sempre enovelado e é de difícil absorção.
e) de características básicas assegura sua eficiência hidratante.
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7. (Enem 2005) A obesidade, que nos países desenvolvidos já é tratada como epidemia, começa a preocupar
especialistas no Brasil. Os últimos dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares, realizada entre 2002 e 2003
pelo IBGE, mostram que 40,6% da população brasileira estão acima do peso, ou seja, 38,8 milhões de adultos.
Desse total, 10,5 milhões são considerados obesos. Várias são as dietas e os remédios que prometem um
emagrecimento rápido e sem riscos. Há alguns anos foi lançado no mercado brasileiro um remédio de ação
diferente dos demais, pois inibe a ação das lipases, enzimas que aceleram a reação de quebra de gorduras.
Sem serem quebradas elas não são absorvidas pelo intestino, e parte das gorduras ingeridas é eliminada com
as fezes. Como os lipídios são altamente energéticos, a pessoa tende a emagrecer. No entanto, esse remédio
apresenta algumas contra-indicações, pois a gordura não absorvida lubrifica o intestino, causando
desagradáveis diarréias. Além do mais, podem ocorrer casos de baixa absorção de vitaminas lipossolúveis,
como as A, D, E e K, pois
a) essas vitaminas, por serem mais energéticas que as demais, precisam de lipídios para sua absorção.
b) a ausência dos lipídios torna a absorção dessas vitaminas desnecessária.

c) essas vitaminas reagem com o remédio, transformando-se em outras vitaminas.
d) as lipases também desdobram as vitaminas para que essas sejam absorvidas.
e) essas vitaminas se dissolvem nos lipídios e só são absorvidas junto com eles.

8. (Enem 2003) A falta de água doce no Planeta será, possivelmente, um dos mais graves problemas deste
século. Prevê-se que, nos próximos vinte anos, a quantidade de água doce disponível para cada habitante será
drasticamente reduzida.
Por meio de seus diferentes usos e consumos, as atividades humanas interferem no ciclo da água, alterando
a) a quantidade total, mas não a qualidade da água disponível no Planeta.

b) a qualidade da água e sua quantidade disponível para o consumo das populações.
c) a qualidade da água disponível, apenas no sub-solo terrestre.

d) apenas a disponibilidade de água superficial existente nos rios e lagos.

e) o regime de chuvas, mas não a quantidade de água disponível no Planeta.
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9. (Enem 2003) Do ponto de vista ambiental, uma distinção importante que se faz entre os combustíveis é
serem provenientes ou não de fontes renováveis. No caso dos derivados de petróleo e do álcool de cana, essa
distinção se caracteriza

a) pela diferença nas escalas de tempo de formação das fontes, período geológico no caso do petróleo e anual
no da cana.
b) pelo maior ou menor tempo para se reciclar o combustível utilizado, tempo muito maior no caso do álcool.
c) pelo maior ou menor tempo para se reciclar o combustível utilizado, tempo muito maior no caso dos
derivados do petróleo.
d) pelo tempo de combustão de uma mesma quantidade de combustível, tempo muito maior para os derivados
do petróleo do que do álcool.
e) pelo tempo de produção de combustível, pois o refino do petróleo leva dez vezes mais tempo do que a
destilação do fermento de cana.
10. (Enem 2007) Há diversas maneiras de o ser humano obter energia para seu próprio metabolismo utilizando
energia armazenada na cana-de-açúcar. O esquema a seguir apresenta quatro alternativas dessa utilização.

A partir dessas informações, conclui-se que
a) a alternativa 1 é a que envolve maior diversidade de atividades econômicas.

b) a alternativa 2 é a que provoca maior emissão de gás carbônico para a atmosfera.
c) as alternativas 3 e 4 são as que requerem menor conhecimento tecnológico.

d) todas as alternativas requerem trabalho humano para a obtenção de energia.
e) todas as alternativas ilustram o consumo direto, pelo ser humano, da energia armazenada na cana.
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11. (Enem 2005) Pesquisas recentes estimam o seguinte perfil da concentração de oxigênio (O‚) atmosférico ao
longo da história evolutiva da Terra:

No período Carbonífero entre aproximadamente 350 e 300 milhões de anos, houve uma ampla ocorrência de
animais gigantes, como por exemplo insetos voadores de 45 centímetros e anfíbios de até 2 metros de
comprimento. No entanto, grande parte da vida na Terra foi extinta há cerca de 250 milhões de anos, durante o
período Permiano. Sabendo-se que o O‚ é um gás extremamente importante para os processos de obtenção de
energia em sistemas biológicos, conclui-se que
a) a concentração de nitrogênio atmosférico se manteve constante nos últimos 400 milhões de anos,
possibilitando o surgimento de animais gigantes.
b) a produção de energia dos organismos fotossintéticos causou a extinção em massa no período Permiano por
aumentar a concentração de oxigênio atmosférico.
c) o surgimento de animais gigantes pode ser explicado pelo aumento de concentração de oxigênio atmosférico,
o que possibilitou uma maior absorção de oxigênio por esses animais.
d) o aumento da concentração de gás carbônico (CO‚) atmosférico no período Carbonífero causou mutações
que permitiram o aparecimento de animais gigantes.
e) a redução da concentração de oxigênio atmosférico no período Permiano permitiu um aumento da
biodiversidade terrestre por meio da indução de processos de obtenção de energia.
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12. (Enem 2005) Um estudo caracterizou 5 ambientes aquáticos, nomeados de A a E, em uma região, medindo
parâmetros físico-químicos de cada um deles, incluindo o pH nos ambientes. O gráfico I representa os valores
de pH dos 5 ambientes. Utilizando o gráfico II, que representa a distribuição estatística de espécies em
diferentes faixas de pH, pode-se esperar um maior número de espécies no ambiente:

a) A.
b) B.

c) C.
d) D.
e) E.
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13. (Enem 2005) Há quatro séculos alguns animais domésticos foram introduzidos na Ilha da Trindade como
"reserva de alimento". Porcos e cabras soltos davam boa carne aos navegantes de passagem, cansados de
tanto peixe no cardápio. Entretanto, as cabras consumiram toda a vegetação rasteira e ainda comeram a casca
dos arbustos sobreviventes. Os porcos revolveram raízes e a terra na busca de semente. Depois de consumir
todo o verde, de volta ao estado selvagem, os porcos passaram a devorar qualquer coisa: ovos de tartarugas,
de aves marinhas, caranguejos e até cabritos pequenos.
Com base nos fatos acima, pode-se afirmar que

a) a introdução desses animais domésticos trouxe, com o passar dos anos, o equilíbrio ecológico.
b) o ecossistema da Ilha da Trindade foi alterado, pois não houve uma interação equilibrada entre os seres
vivos.
c) a principal alteração do ecossistema foi a presença dos homens, pois animais nunca geram desequilíbrios no
ecossistema.
d) o desequilíbrio só apareceu quando os porcos começaram a comer os cabritos pequenos.

e) o aumento da biodiversidade, a longo prazo, foi favorecido pela introdução de mais dois tipos de animais na
ilha.

WWW.ENSINONET.COM

pag.10

Provas ENEM BIOLOGIA 2
14. (Enem 2007)
Nos últimos 50 anos, as temperaturas de inverno na península antártica subiram quase
6 °C. Ao contrário do esperado, o aquecimento tem aumentado a precipitação de neve. Isso ocorre porque o
gelo marinho, que forma um manto impermeável sobre o oceano, está derretendo devido à elevação de
temperatura, o que permite que mais umidade escape para a atmosfera. Essa umidade cai na forma de neve.
Logo depois de chegar a essa região, certa espécie de pingüins precisa de solos nus para construir
seus ninhos de pedregulhos. Se a neve não derrete a tempo, eles põem seus ovos sobre ela. Quando a neve
finalmente derrete, os ovos se encharcam de água e goram.
"Scientific American Brasil", ano 2, n¡. 21, 2004, p.80 (com adaptações).

A partir do texto, analise as seguintes afirmativas.
I - O aumento da temperatura global interfere no ciclo da água na península antártica.
II - O aquecimento global pode interferir no ciclo de vida de espécies típicas de região de clima polar.

III - A existência de água em estado sólido constitui fator crucial para a manutenção da vida em alguns biomas.
É correto o que se afirma
a) apenas em I.

b) apenas em II.
c) apenas em I e II.

d) apenas em II e III.
e) em I, II e III.
15. (Enem 2007)
Devido ao aquecimento global e à conseqüente diminuição da cobertura de gelo no
Ártico, aumenta a distância que os ursos polares precisam nadar para encontrar alimentos. Apesar de exímios
nadadores, eles acabam morrendo afogados devido ao cansaço.
A situação descrita acima

a) enfoca o problema da interrupção da cadeia alimentar, o qual decorre das variações climáticas.
b) alerta para prejuízos que o aquecimento global pode acarretar à biodiversidade no Ártico.

c) ressalta que o aumento da temperatura decorrente de mudanças climáticas permite o surgimento de novas
espécies.
d) mostra a importância das características das zonas frias para a manutenção de outros biomas na Terra.

e) evidencia a autonomia dos seres vivos em relação ao habitat, visto que eles se adaptam rapidamente às
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mudanças nas condições climáticas.
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16. (Enem 2004) Um rio que é localmente degradado por dejetos orgânicos nele lançados pode passar por um
processo de autodepuração. No entanto, a recuperação depende, entre outros fatores, da carga de dejetos
recebida, da extensão e do volume do rio. Nesse processo, a distribuição das populações de organismos
consumidores e decompositores varia, conforme mostra o esquema:

Com base nas informações fornecidas pelo esquema, são feitas as seguintes considerações sobre o processo
de depuração do rio:
I. a vida aquática superior pode voltar a existir a partir de uma certa distância do ponto de lançamento dos
dejetos;
II. os organismos decompositores são os que sobrevivem onde a oferta de oxigênio é baixa ou inexistente e a
matéria orgânica é abundante;
III. as comunidades biológicas, apesar da poluição, não se alteram ao longo do processo de recuperação.
Está correto o que se afirma em
a) I, apenas.

b) II, apenas.

c) III, apenas.
d) I e II, apenas.
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e) I, II e III.
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17. (Enem 2005) Quando um reservatório de água é agredido ambientalmente por poluição de origem
doméstica ou industrial, uma rápida providência é fundamental para diminuir os danos ecológicos. Como o
monitoramento constante dessas águas demanda aparelhos caros e testes demorados, cientistas têm se
utilizado de biodetectores, como peixes que são colocados em gaiolas dentro da água, podendo ser observados
periodicamente.
Para testar a resistência de três espécies de peixes, cientistas separaram dois grupos de cada espécie, cada
um com cem peixes, totalizando seis grupos. Foi, então, adicionada a mesma quantidade de poluentes de
origem doméstica e industrial, em separado. Durante o período de 24 horas, o número de indivíduos passou a
ser contado de hora em hora.
Os resultados são apresentados a seguir.

Pelos resultados obtidos, a espécie de peixe mais indicada para ser utilizada como detectora de poluição, a fim
de que sejam tomadas providências imediatas, seria
a) a espécie I, pois sendo menos resistente à poluição, morreria mais rapidamente após a contaminação.
b) a espécie II, pois sendo a mais resistente, haveria mais tempo para testes.

c) a espécie III, pois como apresenta resistência diferente à poluição doméstica e industrial, propicia estudos
posteriores.
d) as espécies I e III juntas, pois tendo resistência semelhante em relação à poluição permitem comparar
resultados.
e) as espécies II e III juntas, pois como são pouco tolerantes à poluição, propiciam um rápido alerta.
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18. (Enem 2006) À produção industrial de celulose e de papel estão associados alguns problemas ambientais.
Um exemplo são os odores característicos dos compostos voláteis de enxofre (mercaptanas) que se formam
durante a remoção da lignina da principal matéria-prima para a obtenção industrial das fibras celulósicas que
formam o papel: a madeira. É nos estágios de branqueamento que se encontra um dos principais problemas
ambientais causados pelas indústrias de celulose. Reagentes como cloro e hipoclorito de sódio reagem com a
lignina residual, levando à formação de compostos organoclorados. Esses compostos, presentes na água
industrial, despejada em grande quantidade nos rios pelas indústrias de papel, não são biodegradáveis e
acumulam-se nos tecidos vegetais e animais, podendo levar a alterações genéticas.

Celênia P. Santos et al. "Papel: como se fabrica?" In: "Química nova na escola", n¡. 14, nov./2001, p. 37 (com adaptações).
Para se diminuírem os problemas ambientais decorrentes da fabricação do papel, é recomendável
a) a criação de legislação mais branda, a fim de favorecer a fabricação de papel biodegradável.

b) a diminuição das áreas de reflorestamento, com o intuito de reduzir o volume de madeira utilizado na
obtenção de fibras celulósicas.
c) a distribuição de equipamentos de desodorização à população que vive nas adjacências de indústrias de
produção de papel.
d) o tratamento da água industrial, antes de retorná-la aos cursos d'água, com o objetivo de promover a
degradação dos compostos orgânicos solúveis.
e) o recolhimento, por parte das famílias que habitam as regiões circunvizinhas, dos resíduos sólidos gerados
pela indústria de papel, em um processo de coleta seletiva de lixo.
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19. (Enem 2006)
Na região sul da Bahia, o cacau tem sido cultivado por meio de diferentes sistemas. Em
um deles, o convencional, a primeira etapa de preparação do solo corresponde à retirada da mata e à queimada
dos tocos e das raízes. Em seguida, para o plantio da quantidade máxima de cacau na área, os pés de cacau
são plantados próximos uns dos outros. No cultivo pelo sistema chamado cabruca, os pés de cacau são
abrigados entre as plantas de maior porte, em espaço aberto criado pela derrubada apenas das plantas de
pequeno porte.
Os cacaueiros dessa região têm sido atacados e devastados pelo fungo chamado vassoura-de-bruxa,
que se reproduz em ambiente quente e úmido por meio de esporos que se espalham no meio aéreo.
As condições ambientais em que os pés de cacau são plantados e as condições de vida do fungo vassoura-debruxa, mencionadas anteriormente, permitem supor-se que sejam mais intensamente atacados por esse fungo
os cacaueiros plantados por meio do sistema
a) convencional, pois os pés de cacau ficam mais expostos ao sol, o que facilita a reprodução do parasita.
b) convencional, pois a proximidade entre os pés de cacau facilita a disseminação da doença.

c) convencional, pois o calor das queimadas cria as condições ideais de reprodução do fungo.

d) cabruca, pois os cacaueiros não suportam a sombra e, portanto, terão seu crescimento prejudicado e
adoecerão.

e) cabruca, pois, na competição com outras espécies, os cacaueiros ficam enfraquecidos e adoecem mais
facilmente.
20. (Enem 2003) Considerando a riqueza dos recursos hídricos brasileiros, uma grave crise de água em nosso
país poderia ser motivada por
a) reduzida área de solos agricultáveis.

b) ausência de reservas de águas subterrâneas.
c) escassez de rios e de grandes bacias hidrográficas.

d) falta de tecnologia para retirar o sal da água do mar.
e) degradação dos mananciais e desperdício no consumo.
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21. (Enem 2005) Foram publicados recentemente trabalhos relatando o uso de fungos como controle biológico
de mosquitos transmissores da malária. Observou-se o percentual de sobrevivência dos mosquitos 'Anopheles
sp.' após exposição ou não a superfícies cobertas com fungos sabidamente pesticidas, ao longo de duas
semanas. Os dados obtidos estão presentes no gráfico a seguir.

No grupo exposto aos fungos, o período em que houve 50% de sobrevivência ocorreu entre os dias
a) 2 e 4.
b) 4 e 6.
c) 6 e 8.

d) 8 e 10.
e) 10 e 12.
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22. (Enem 2006) Quando um macho do besouro-da-cana localiza uma plantação de cana-de-açúcar, ele libera
uma substância para que outros besouros também localizem essa plantação, o que causa sérios prejuízos ao
agricultor. A substância liberada pelo besouro foi sintetizada em laboratório por um químico brasileiro. Com
essa substância sintética, o agricultor pode fazer o feitiço virar contra o feiticeiro: usar a substância como isca e
atrair os besouros para longe das plantações de cana.
Folha Ciência. In: "Folha de S. Paulo", 25/5/2004 (com adaptações).

Assinale a opção que apresenta corretamente tanto a finalidade quanto a vantagem ambiental da utilização da
substância sintética mencionada.
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23. (Enem 2006) A análise de esporos de samambaias e de pólen fossilizados contidos em sedimentos pode
fornecer pistas sobre as formações vegetais de outras épocas. No esquema a seguir, que ilustra a análise de
uma amostra de camadas contínuas de sedimentos, as camadas mais antigas encontram-se mais distantes da
superfície.

Essa análise permite supor-se que o local em que foi colhida a amostra deve ter sido ocupado, sucessivamente,
por
a) floresta úmida, campos cerrados e caatinga.

b) floresta úmida, floresta temperada e campos cerrados.
c) campos cerrados, caatinga e floresta úmida.

d) caatinga, floresta úmida e campos cerrados.

e) campos cerrados, caatinga e floresta temperada.
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24. (Enem 2003) A biodiversidade diz respeito tanto a genes, espécies, ecossistemas, como a funções, e coloca
problemas de gestão muito diferenciados. É carregada de normas de valor. Proteger a biodiversidade pode
significar:
- a eliminação da ação humana, como é a proposta da ecologia radical;

- a proteção das populações cujos sistemas de produção e cultura repousam num dado ecossistema;

- a defesa dos interesses comerciais de firmas que utilizam a biodiversidade como matéria-prima, para produzir
mercadorias.
(Adaptado de GARAY, I. & DIAS, B. Conservação da biodiversidade em ecossistemas tropicais)
DE ACORDO COM O TEXTO, no tratamento da questão da biodiversidade no Planeta,
a) o principal desafio é conhecer todos os problemas dos ecossistemas, para conseguir protegê-los da ação
humana.
b) os direitos e os interesses comerciais dos produtores devem ser defendidos, independentemente do
equilíbrio ecológico.
c) deve-se valorizar o equilíbrio do meio ambiente, ignorando-se os conflitos gerados pelo uso da terra e seus
recursos.
d) o enfoque ecológico é mais importante do que o social, pois as necessidades das populações não devem
constituir preocupação para ninguém.
e) há diferentes visões em jogo, tanto as que só consideram aspectos ecológicos, quanto as que levam em
conta aspectos sociais e econômicos.
25. (Enem 2003) Considerando os custos e a importância da preservação dos recursos hídricos, uma indústria
decidiu purificar parte da água que consome para reutilizá-la no processo industrial.
De uma perspectiva econômica e ambiental, a iniciativa é importante porque esse processo
a) permite que toda água seja devolvida limpa aos mananciais.

b) diminui a quantidade de água adquirida e comprometida pelo uso industrial.
c) reduz o prejuízo ambiental, aumentando o consumo de água.

d) torna menor a evaporação da água e mantém o ciclo hidrológico inalterado.
e) recupera o rio onde são lançadas as águas utilizadas.
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26. (Enem 2003) A caixinha utilizada em embalagens como as de leite "longa vida" é chamada de "tetra brick",
por ser composta de quatro camadas de diferentes materiais, incluindo alumínio e plástico, e ter a forma de um
tijolo (brick, em inglês).
Esse material, quando descartado, pode levar até cem anos para se decompor.
Considerando os impactos ambientais, seria mais adequado
a) utilizar soda cáustica para amolecer as embalagens e só então descartá-las.

b) promover a coleta seletiva, de modo a reaproveitar as embalagens para outros fins.
c) aumentar a capacidade de cada embalagem, ampliando a superfície de contato com o ar para sua
decomposição.
d) constituir um aterro específico de embalagens "tetra brick", acondicionadas de forma a reduzir seu volume.
e) proibir a fabricação de leite "longa vida", considerando que esse tipo de embalagem não é adequado para
conservar o produto.

27. (Enem 2003) Um grupo de estudantes, saindo de uma escola, observou uma pessoa catando latinhas de
alumínio jogadas na calçada. Um deles considerou curioso que a falta de civilidade de quem deixa lixo pelas
ruas acaba sendo útil para a subsistência de um desempregado. Outro estudante comentou o significado
econômico da sucata recolhida, pois ouvira dizer que a maior parte do alumínio das latas estaria sendo
reciclada. Tentando sintetizar o que estava sendo observado, um terceiro estudante fez três anotações, que
apresentou em aula no dia seguinte:
I. A catação de latinhas é prejudicial à indústria de alumínio;
II. A situação observada nas ruas revela uma condição de duplo desequilíbrio: do ser humano com a natureza e
dos seres humanos entre si;
III. Atividades humanas resultantes de problemas sociais e ambientais podem gerar reflexos (refletir) na
economia.
Dessas afirmações, você tenderia a concordar, apenas, com
a) I e II

b) I e III
c) II e III
d) II

e) III
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28. (Enem 2003) Em um debate sobre o futuro do setor de transporte de uma grande cidade brasileira com
trânsito intenso, foi apresentado um conjunto de propostas.
Entre as propostas reproduzidas a seguir, aquela que atende, ao mesmo tempo, a implicações sociais e
ambientais presentes nesse setor é
a) proibir o uso de combustíveis produzidos a partir de recursos naturais.
b) promover a substituição de veículos a diesel por veículos a gasolina.

c) incentivar a substituição do transporte individual por transportes coletivos.
d) aumentar a importação de diesel para substituir os veículos a álcool.

e) diminuir o uso de combustíveis voláteis devido ao perigo que representam.
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29. (Enem 2004) Programas de reintrodução de animais consistem em soltar indivíduos, criados em cativeiro,
em ambientes onde sua espécie se encontra ameaçada ou extinta.
O mico-leão-dourado da Mata Atlântica faz parte de um desses programas. Como faltam aos micos criados em
cativeiro habilidades para sobreviver em seu habitat, são formados grupos sociais desses micos com outros
capturados na natureza, antes de soltá-los coletivamente.

O gráfico mostra o NÚMERO TOTAL DE ANIMAIS, em uma certa região, a cada ano, ao longo de um programa
de reintrodução desse tipo.

A análise do gráfico permite concluir que o sucesso do programa deveu-se
a) à adaptação dos animais nascidos em cativeiro ao ambiente natural, mostrada pelo aumento do número de
nascidos na natureza.
b) ao aumento da população total, resultante da reintrodução de um número cada vez maior de animais.

c) à eliminação dos animais nascidos em cativeiro pelos nascidos na natureza, que são mais fortes e selvagens.
d) ao pequeno número de animais reintroduzidos, que se mantiveram isolados da população de nascidos na
natureza.
e) à grande sobrevivência dos animais reintroduzidos, que compensou a mortalidade dos nascidos na natureza.
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30. (Enem 2004) O bicho-furão-dos-citros causa prejuízos anuais de US$ 50 milhões à citricultura brasileira,
mas pode ser combatido eficazmente se um certo agrotóxico for aplicado à plantação no momento adequado. É
possível determinar esse momento utilizando-se uma armadilha constituída de uma caixinha de papelão,
contendo uma pastilha com o feromônio da fêmea e um adesivo para prender o macho. Verificando
periodicamente a armadilha, percebe-se a época da chegada do inseto. Uma vantagem do uso dessas
armadilhas, tanto do ponto de vista ambiental como econômico, seria
a) otimizar o uso de produtos agrotóxicos.

b) diminuir a população de predadores do bicho-furão.
c) capturar todos os machos do bicho-furão.

d) reduzir a área destinada à plantação de laranjas.
e) espantar o bicho-furão das proximidades do pomar.
31. (Enem 2006) A ocupação predatória associada à expansão da fronteira agropecuária e acelerada pelo
plantio da soja tem deflagrado, com a perda da cobertura vegetal, a diminuição da biodiversidade, a erosão do
solo, a escassez e a contaminação dos recursos hídricos no bioma cerrado.
Segundo ambientalistas, o cerrado brasileiro corre o risco de se transformar em um deserto.
A respeito desse assunto, analise as afirmações a seguir.
I. Considerando-se que, em 2006, restem apenas 25% da cobertura vegetal original do cerrado e que, desse
percentual, 3% sejam derrubados a cada ano, estima-se que, em 2030, o cerrado brasileiro se transformará em
deserto.
II. Sabe-se que a eventual extinção do bioma cerrado, dada a pobreza que o caracteriza, não causará impacto
sistêmico no conjunto dos biomas brasileiros.
III. A substituição de agrotóxicos por bioinseticidas reduz a contaminação dos recursos hídricos no bioma
cerrado.
É correto o que se afirma
a) apenas em I.

b) apenas em III.

c) apenas em I e II.
d) apenas em II e III.
e) em I, II e III.
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32. (Enem 2006) A MONTANHA PULVERIZADA
Esta manhã acordo e
não a encontro.

Britada em bilhões de lascas

deslizando em correia transportadora
entupindo 150 vagões

no trem-monstro de 5 locomotivas
- trem maior do mundo, tomem nota foge minha serra, vai

deixando no meu corpo a paisagem

mísero pó de ferro, e este não passa.
Carlos Drummond de Andrade. "Antologia poética". Rio de Janeiro: Record, 2000.
A situação poeticamente descrita sinaliza, do ponto de vista ambiental, para a necessidade de
I. manter-se rigoroso controle sobre os processos de instalação de novas mineradoras.
II. criarem-se estratégias para reduzir o impacto ambiental no ambiente degradado.

III. reaproveitarem-se materiais, reduzindo-se a necessidade de extração de minérios.
É correto o que se afirma
a) apenas em I.

b) apenas em II.

c) apenas em I e II.
d) apenas em II e III.
e) em I, II e III.
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33. (Enem 2007) A figura a seguir é parte de uma campanha publicitária.

Essa campanha publicitária relaciona-se diretamente com a seguinte afirmativa:

a) O comércio ilícito da fauna silvestre, atividade de grande impacto, é uma ameaça para a biodiversidade
nacional.

b) A manutenção do mico-leão-dourado em jaula é a medida que garante a preservação dessa espécie animal.
c) O Brasil, primeiro país a eliminar o tráfico do mico-leão-dourado, garantiu a preservação dessa espécie.

d) O aumento da biodiversidade em outros países depende do comércio ilegal da fauna silvestre brasileira.
e) O tráfico de animais silvestres é benéfico para a preservação das espécies, pois garante-lhes a
sobrevivência.

WWW.ENSINONET.COM

pag.27

Provas ENEM BIOLOGIA 2
34. (Enem 2007)
Se a exploração descontrolada e predatória verificada atualmente continuar por mais
alguns anos, pode-se antecipar a extinção do mogno. Essa madeira já desapareceu de extensas áreas do Pará,
de Mato Grosso, de Rondônia, e há indícios de que a diversidade e o número de indivíduos existentes podem
não ser suficientes para garantir a sobrevivência da espécie a longo prazo. A diversidade é um elemento
fundamental na sobrevivência de qualquer ser vivo. Sem ela, perde-se a capacidade de adaptação ao
ambiente, que muda tanto por interferência humana como por causas naturais.
Internet: <www.greenpeace.org.br> (com adaptações).
Com relação ao problema descrito no texto, é correto afirmar que

a) a baixa adaptação do mogno ao ambiente amazônico é causa da extinção dessa madeira.
b) a extração predatória do mogno pode reduzir o número de indivíduos dessa espécie e prejudicar sua
diversidade genética.
c) as causas naturais decorrentes das mudanças climáticas globais contribuem mais para a extinção do mogno
que a interferência humana.
d) a redução do número de árvores de mogno ocorre na mesma medida em que aumenta a diversidade
biológica dessa madeira na região amazônica.
e) o desinteresse do mercado madeireiro internacional pelo mogno contribuiu para a redução da exploração
predatória dessa espécie.

WWW.ENSINONET.COM

pag.28

Provas ENEM BIOLOGIA 2
35. (Enem 2005) Uma expedição de paleontólogos descobre em um determinado extrato geológico marinho
uma nova espécie de animal fossilizado. No mesmo extrato, foram encontrados artrópodes xifosuras e trilobitas,
braquiópodos e peixes ostracodermos e placodermos.
O esquema a seguir representa os períodos geológicos em que esses grupos viveram.

Observando esse esquema os paleontólogos concluíram que o período geológico em que haviam encontrado
essa nova espécie era o Devoniano, tendo ela uma idade estimada entre 405 milhões e 345 milhões de anos.
Destes cinco grupos de animais que estavam associados à nova espécie, aquele que foi determinante para a
definição do período geológico em que ela foi encontrada é
a) xifosura, grupo muito antigo, associado a outros animais.
b) trilobita, grupo típico da era Paleozóica.

c) braquiópodo, grupo de maior distribuição geológica.
d) ostracodermo, grupo de peixes que só aparece até o Devoniano.
e) placodermo, grupo que só existiu no Devoniano.
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36. (Enem 2006) Entre as opções a seguir, assinale a que melhor representa a história da Terra em uma escala
de 0 a 100, com comprimentos iguais para intervalos de tempo de mesma duração.
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37. (Enem 2007) Fenômenos biológicos podem ocorrer em diferentes escalas de tempo. Assinale a opção que
ordena exemplos de fenômenos biológicos, do mais lento para o mais rápido.
a) germinação de uma semente, crescimento de uma árvore, fossilização de uma samambaia

b) fossilização de uma samambaia, crescimento de uma árvore, germinação de uma semente
c) crescimento de uma árvore, germinação de uma semente, fossilização de uma samambaia

d) fossilização de uma samambaia, germinação de uma semente, crescimento de uma árvore
e) germinação de uma semente, fossilização de uma samambaia, crescimento de uma árvore
38. (Enem 2004) O que têm em comum Noel Rosa, Castro Alves, Franz Kafka, Álvares de Azevedo, José de
Alencar e Frédéric Chopin?
Todos eles morreram de tuberculose, doença que ao longo dos séculos fez mais de 100 milhões de vítimas.
Aparentemente controlada durante algumas décadas, a tuberculose voltou a matar. O principal obstáculo para
seu controle é o aumento do número de linhagens de bactérias resistentes aos antibióticos usados para
combatê-la. Esse aumento do número de linhagens resistentes se deve a
a) modificações no metabolismo das bactérias, para neutralizar o efeito dos antibióticos e incorporá-los à sua
nutrição.

b) mutações selecionadas pelos antibióticos, que eliminam as bactérias sensíveis a eles, mas permitem que as
resistentes se multipliquem.
c) mutações causadas pelos antibióticos, para que as bactérias se adaptem e transmitam essa adaptação a
seus descendentes.
d) modificações fisiológicas nas bactérias, para torná-las cada vez mais fortes e mais agressivas no
desenvolvimento da doença.

e) modificações na sensibilidade das bactérias, ocorridas depois de passarem um longo tempo sem contato
com antibióticos.
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39. (Enem 2003) A biodiversidade é garantida por interações das várias formas de vida e pela estrutura
heterogênea dos habitats.
Diante da perda acelerada de biodiversidade, tem sido discutida a possibilidade de se preservarem espécies
por meio da construção de "bancos genéticos" de sementes, óvulos e espermatozóides.
Apesar de os "bancos" preservarem espécimes (indivíduos), sua construção é considerada questionável do
ponto de vista ecológico-evolutivo, pois se argumenta que esse tipo de estratégia
I. não preservaria a variabilidade genética das populações;
II. dependeria de técnicas de preservação de embriões, ainda desconhecidas;
III. não reproduziria a heterogeneidade dos ecossistemas.
Está correto o que se afirma em
a) I, apenas.

b) II, apenas.
c) I e III, apenas.

d) II e III, apenas.
e) I, II e III.
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40. (Enem 2005) Foi proposto um novo modelo de evolução dos primatas elaborado por matemáticos e
biólogos. Nesse modelo o grupo de primatas pode ter tido origem quando os dinossauros ainda habitavam a
Terra, e não há 65 milhões de anos, como é comumente aceito.

(Fonte: Raquel Aguiar "Ciência Hoje on-line" 13/05/02)
Examinando esta árvore evolutiva podemos dizer que a divergência entre os macacos do Velho Mundo e o
grupo dos grandes macacos e de humanos ocorreu há aproximadamente
a) 10 milhões de anos.
b) 40 milhões de anos.
c) 55 milhões de anos.

d) 65 milhões de anos.
e) 85 milhões de anos.
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41. (Enem 2005) As cobras estão entre os animais peçonhentos que mais causam acidentes no Brasil,
principalmente na área rural. As cascavéis ('Crotalus'), apesar de extremamente venenosas, são cobras que,
em relação a outras espécies, causam poucos acidentes a humanos. Isso se deve ao ruído de seu "chocalho",
que faz com que suas vítimas percebam sua presença e as evitem. Esses animais só atacam os seres
humanos para sua defesa e se alimentam de pequenos roedores e aves. Apesar disso, elas têm sido caçadas
continuamente, por serem facilmente detectadas.
Ultimamente os cientistas observaram que essas cobras têm ficado mais silenciosas, o que passa a ser um
problema, pois, se as pessoas não as percebem, aumentam os riscos de acidentes.
A explicação darwinista para o fato de a cascavel estar ficando mais silenciosa é que
a) a necessidade de não ser descoberta e morta mudou seu comportamento.
b) as alterações no seu código genético surgiram para aperfeiçoá-Ia.

c) as mutações sucessivas foram acontecendo para que ela pudesse adaptar-se.
d) as variedades mais silenciosas foram selecionadas positivamente.

e) as variedades sofreram mutações para se adaptarem à presença de seres humanos.
42. (Enem 2007) As mudanças evolutivas dos organismos resultam de alguns processos comuns à maioria dos
seres vivos. É um processo evolutivo comum a plantas e animais vertebrados:
a) movimento de indivíduos ou de material genético entre populações, o que reduz a diversidade de genes e
cromossomos.

b) sobrevivência de indivíduos portadores de determinadas características genéticas em ambientes específicos.
c) aparecimento, por geração espontânea, de novos indivíduos adaptados ao ambiente.

d) aquisição de características genéticas transmitidas aos descendentes em resposta a mudanças ambientais.
e) recombinação de genes presentes em cromossomos do mesmo tipo durante a fase da esporulação.
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43. (Enem 2004) A identificação da estrutura do DNA foi fundamental para compreender seu papel na
continuidade da vida. Na década de 1950, um estudo pioneiro determinou a proporção das bases nitrogenadas
que compõem moléculas de DNA de várias espécies.

A comparação das proporções permitiu concluir que ocorre emparelhamento entre as bases nitrogenadas e que
elas formam
a) pares de mesmo tipo em todas as espécies, evidenciando a universalidade da estrutura do DNA.
b) pares diferentes de acordo com a espécie considerada, o que garante a diversidade da vida.

c) pares diferentes em diferentes células de uma espécie, como resultado da diferenciação celular.

d) pares específicos apenas nos gametas, pois essas células são responsáveis pela perpetuação das espécies.
e) pares específicos somente nas bactérias, pois esses organismos são formados por uma única célula.
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44. (Enem 2007)
Todas as reações químicas de um ser vivo seguem um programa operado por uma
central de informações. A meta desse programa é a auto-replicação de todos os componentes do sistema,
incluindo-se a duplicação do próprio programa ou mais precisamente do material no qual o programa está
inscrito. Cada reprodução pode estar associada a pequenas modificações do programa.
M. O. Murphy e l. O'neill (Orgs.). "O que é vida? 50 anos depois - especulações sobre o futuro da
biologia". São Paulo: UNESP. 1997 (com adaptações).
São indispensáveis à execução do "programa" mencionado acima processos relacionados a metabolismo, autoreplicação e mutação, que podem ser exemplificados, respectivamente, por:
a) fotossíntese, respiração e alterações na seqüência de bases nitrogenadas do código genético.

b) duplicação do RNA, pareamento de bases nitrogenadas e digestão de constituintes dos alimentos.

c) excreção de compostos nitrogenados, respiração celular e digestão de constituintes dos alimentos.
d) respiração celular, duplicação do DNA e alterações na seqüência de bases nitrogenadas do código genético.
e) fotossíntese, duplicação do DNA e excreção de compostos nitrogenados.

45. (Enem 2005) A Embrapa possui uma linhagem de soja transgênica resistente ao herbicida IMAZAPIR. A
planta está passando por testes de segurança nutricional e ambiental, processo que exige cerca de três anos.
Uma linhagem de soja transgênica requer a produção inicial de 200 plantas resistentes ao herbicida e destas
são selecionadas as dez mais "estáveis", com maior capacidade de gerar descendentes também resistentes.
Esses descendentes são submetidos a doses de herbicida três vezes superiores às aplicadas nas lavouras
convencionais. Em seguida, as cinco melhores são separadas e apenas uma delas é levada a testes de
segurança. Os riscos ambientais da soja transgênica são pequenos, já que ela não tem possibilidade de
cruzamento com outras plantas e o perigo de polinização cruzada com outro tipo de soja é de apenas 1%.
A soja transgênica, segundo o texto, apresenta baixo risco ambiental porque

a) a resistência ao herbicida não é estável e assim não passa para as plantas-filhas.
b) as doses de herbicida aplicadas nas plantas são 3 vezes superiores às usuais.
c) a capacidade da linhagem de cruzar com espécies selvagens é inexistente.
d) a linhagem passou por testes nutricionais e após três anos foi aprovada.

e) a linhagem obtida foi testada rigorosamente em relação a sua segurança.
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46. (Enem 2005) Os transgênicos vêm ocupando parte da imprensa com opiniões ora favoráveis ora
desfavoráveis. Um organismo ao receber material genético de outra espécie, ou modificado da mesma espécie,
passa a apresentar novas características. Assim, por exemplo, já temos bactérias fabricando hormônios
humanos, algodão colorido e cabras que produzem fatores de coagulação sangüínea humana.
O belga René Magritte (1896-1967), um dos pintores surrealistas mais importantes, deixou obras enigmáticas.
Caso você fosse escolher uma ilustração para um artigo sobre os transgênicos, qual das obras de Magritte, a
seguir, estaria mais de acordo com esse tema tão polêmico?

47. (Enem 2004) Nas recentes expedições espaciais que chegaram ao solo de Marte, e através dos sinais
fornecidos por diferentes sondas e formas de análise, vem sendo investigada a possibilidade da existência de
água naquele planeta. A motivação principal dessas investigações, que ocupam freqüentemente o noticiário
sobre Marte, deve-se ao fato de que a presença de água indicaria, naquele planeta,
a) a existência de um solo rico em nutrientes e com potencial para a agricultura.
b) a existência de ventos, com possibilidade de erosão e formação de canais.

c) a possibilidade de existir ou ter existido alguma forma de vida semelhante à da Terra.
d) a possibilidade de extração de água visando ao seu aproveitamento futuro na Terra.

e) a viabilidade, em futuro próximo, do estabelecimento de colônias humanas em Marte.
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48. (Enem 2007)
O 'Aedes aegypti' é vetor transmissor da dengue. Uma pesquisa feita em São Luís - MA,
de 2000 a 2002, mapeou os tipos de reservatório onde esse mosquito era encontrado. A tabela adiante mostra
parte dos dados coletados nessa pesquisa.

De acordo com essa pesquisa, o alvo inicial para a redução mais rápida dos focos do mosquito vetor da dengue
nesse município deveria ser constituído por
a) pneus e caixas d'água.

b) tambores, tanques e depósitos de barro.
c) vasos de plantas, poços e cisternas.

d) materiais de construção e peças de carro.
e) garrafas, latas e plásticos.
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49. (Enem 2004) Algumas doenças que, durante várias décadas do século XX, foram responsáveis pelas
maiores percentagens das mortes no Brasil, não são mais significativas neste início do século XXI. No entanto,
aumentou o percentual de mortalidade devida a outras doenças, conforme se pode observar no diagrama:

No período considerado no diagrama, deixaram de ser predominantes, como causas de morte, as doenças
a) infecto-parasitárias, eliminadas pelo êxodo rural que ocorreu entre 1930 e 1940.

b) infecto-parasitárias, reduzidas por maior saneamento básico, vacinas e antibióticos.
c) digestivas, combatidas pelas vacinas, vermífugos, novos tratamentos e cirurgias.
d) digestivas, evitadas graças à melhoria do padrão alimentar do brasileiro.

e) respiratórias, contidas pelo melhor controle da qualidade do ar nas grandes cidades.
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50. (Enem 2005) Entre 1975 e 1999, apenas 15 novos produtos foram desenvolvidos para o tratamento da
tuberculose e de doenças tropicais, as chamadas doenças negligenciadas. No mesmo período, 179 novas
drogas surgiram para atender portadores de doenças cardiovasculares.

Desde 2003, um grande programa articula esforços em pesquisa e desenvolvimento tecnológico de instituições
científicas, governamentais e privadas de vários países para reverter esse quadro de modo duradouro e
profissional.
Sobre as doenças negligenciadas e o programa internacional, considere as seguintes afirmativas:
I. As doenças negligenciadas, típicas das regiões subdesenvolvidas do planeta, são geralmente associadas à
subnutrição e à falta de saneamento básico.
II. As pesquisas sobre as doenças negligenciadas não interessam à indústria farmacêutica porque atingem
países em desenvolvimento sendo economicamente pouco atrativas.
III. O programa de combate às doenças negligenciadas endêmicas não interessa ao Brasil porque atende a
uma parcela muito pequena da população.
Está correto apenas o que se afirma em:
a) I.

b) II.
c) III.

d) I e II.
e) II e III.
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51. (Enem 2005) Cândido Portinari (1903-1962), um dos mais importantes artistas brasileiros do século XX,
tratou de diferentes aspectos da nossa realidade em seus quadros.

Sobre a temática dos "Retirantes", Portinari também escreveu o seguinte poema:
"(...)

Os retirantes vêm vindo com trouxas e embrulhos
Vêm das terras secas e escuras; pedregulhos
Doloridos como fagulhas de carvão aceso
Corpos disformes, uns panos sujos,

Rasgados e sem cor, dependurados
Homens de enorme ventre bojudo

Mulheres com trouxas caídas para o lado
Pançudas, carregando ao colo um garoto
Choramingando, remelento
(...)"

(Cândido Portinari. "Poemas". Rio de Janeiro: J. Olympio, 1964.)

No texto de Portinari, algumas das pessoas descritas provavelmente estão infectadas com o verme
'Schistosoma mansoni'. Os "homens de enorme ventre bojudo" corresponderiam aos doentes da chamada
"barriga d'água".
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O ciclo de vida do 'Schistosoma mansoni' e as condições sócio-ambientais de um local são fatores
determinantes para maior ou menor incidência dessa doença.
O aumento da incidência da esquistossomose deve-se à presença de

a) roedores, ao alto índice pluvial e à inexistência de programas de vacinação.
b) insetos hospedeiros e indivíduos infectados, à inexistência de programas de vacinação.

c) indivíduos infectados e de hospedeiros intermediários e à ausência de saneamento básico.
d) mosquitos, à inexistência de programas de vacinação e à ausência de controle de águas paradas.
e) gatos e de alimentos contaminados, e à ausência de precauções higiênicas.
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52. (Enem 2005) A atividade pesqueira é antes de tudo extrativista, o que causa impactos ambientais. Muitas
espécies já apresentam sério comprometimento em seus estoques e, para diminuir esse impacto, várias
espécies vêm sendo cultivadas. No Brasil, o cultivo de algas, mexilhões, ostras, peixes e camarões vem sendo
realizado há alguns anos, com grande sucesso, graças ao estudo minucioso da biologia dessas espécies.

Os crustáceos decápodes, por exemplo, apresentam durante seu desenvolvimento larvário, várias etapas com
mudança radical de sua forma. Não só a sua forma muda, mas também a sua alimentação e habitat. Isso faz
com que os criadores estejam atentos a essas mudanças, porque a alimentação ministrada tem de mudar a
cada fase.
Se para o criador, essas mudanças são um problema para a espécie em questão, essa metamorfose apresenta
uma vantagem importante para sua sobrevivência, pois
a) aumenta a predação entre os indivíduos.
b) aumenta o ritmo de crescimento.

c) diminui a competição entre os indivíduos da mesma espécie.

d) diminui a quantidade de nichos ecológicos ocupados pela espécie.
e) mantém a uniformidade da espécie.
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53. (Enem 2005) Caso os cientistas descobrissem alguma substância que impedisse a reprodução de todos os
insetos, certamente nos livraríamos de várias doenças em que esses animais são vetores. Em compensação
teríamos grandes problemas como a diminuição drástica de plantas que dependem dos insetos para
polinização, que é o caso das
a) algas.

b) briófitas como os musgos.
c) pteridófitas como as samambaias.

d) gimnospermas como os pinheiros.
e) angiospermas como as árvores frutíferas.
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54. (Enem 2005) O desenvolvimento da maior parte das espécies de insetos passa por vários estágios até
chegar à fase adulta, quando finalmente estão aptos à reprodução. Esse desenvolvimento é um jogo complexo
de hormônios. A ECDISONA promove as mudas (ecdíases), mas o HORMÔNIO JUVENIL impede que o inseto
perca suas características de larva. Com o tempo, a quantidade desse hormônio diminui e o inseto chega à fase
adulta.

Cientistas descobriram que algumas árvores produzem um composto químico muito semelhante ao
HORMÔNIO JUVENIL dos insetos. A vantagem de uma árvore que produz uma substância que funcione como
HORMÔNIO JUVENIL é que a larva do inseto, ao se alimentar da planta, ingere esse hormônio e
a) vive sem se reproduzir, pois nunca chega à fase adulta.
b) vive menos tempo, pois seu ciclo de vida encurta.
c) vive mais tempo, pois ocorrem poucas mudas.
d) morre, pois chega muito rápido à fase adulta.
e) morre, pois não sofrerá mais mudas.
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55. (Enem 2005) Em uma área observa-se o seguinte regime pluviométrico:

Os anfíbios são seres que podem ocupar tanto ambientes aquáticos quanto terrestres. Entretanto, há espécies
de anfíbios que passam todo o tempo na terra ou então na água. Apesar disso, a maioria das espécies
terrestres depende de água para se reproduzir e o faz quando essa existe em abundância. Os meses do ano
em que, nessa área, esses anfíbios terrestres poderiam se reproduzir mais eficientemente são de
a) setembro a dezembro.
b) novembro a fevereiro.
c) janeiro a abril.

d) março a julho.
e) maio a agosto.
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56. (Enem 2003) Houve uma grande elevação do número de casos de malária na Amazônia que, de 30 mil
casos na década de 1970, chegou a cerca de 600 mil na década de 1990. Esse aumento pode ser relacionado
a mudanças na região, como
a) as transformações no clima da região decorrentes do efeito estufa e da diminuição da camada de ozônio.
b) o empobrecimento da classe média e a conseqüente falta de recursos para custear o caro tratamento da
doença.
c) o aumento na migração humana para fazendas, grandes obras, assentamentos e garimpos, instalados nas
áreas de floresta.
d) as modificações radicais nos costumes dos povos indígenas, que perderam a imunidade natural ao mosquito
transmissor.
e) a destruição completa do ambiente natural de reprodução do agente causador, que o levou a migrar para os
grandes centros urbanos.
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57. (Enem 2006) Na transpiração, as plantas perdem água na forma de vapor através dos estômatos. Quando
os estômatos estão fechados, a transpiração torna-se desprezível. Por essa razão, a abertura dos estômatos
pode funcionar como indicador do tipo de ecossistema e da estação do ano em que as plantas estão sendo
observadas. A tabela a seguir mostra como se comportam os estômatos de uma planta da caatinga em
diferentes condições climáticas e horas do dia.
Considerando a mesma legenda dessa tabela, assinale a opção que melhor representa o comportamento dos
estômatos de uma planta típica da Mata Atlântica.
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58. (Enem 2007)

São características do tipo de reprodução representado na tirinha:

a) simplicidade, permuta de material gênico e variabilidade genética.
b) rapidez, simplicidade e semelhança genética.

c) variabilidade genética, mutação e evolução lenta.
d) gametogênese, troca de material gênico e complexidade.
e) clonagem, gemulação e partenogênese.
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59. (Enem 2006) Em certas localidades ao longo do rio Amazonas, são encontradas populações de
determinada espécie de lagarto que se reproduzem por partenogênese. Essas populações são constituídas,
exclusivamente, por fêmeas que procriam sem machos, gerando apenas fêmeas. Isso se deve a mutações que
ocorrem ao acaso nas populações bissexuais. Avalie as afirmações seguintes, relativas a esse processo de
reprodução.
I. Na partenogênese, as fêmeas dão origem apenas a fêmeas, enquanto, nas populações bissexuadas, cerca
de 50% dos filhotes são fêmeas.
II. Se uma população bissexuada se mistura com uma que se reproduz por partenogênese, esta última
desaparece.
III. Na partenogênese, um número x de fêmeas é capaz de produzir o dobro do número de descendentes de
uma população bissexuada de x indivíduos, uma vez que, nesta, só a fêmea põe ovos.
É correto o que se afirma
a) apenas em I.

b) apenas em II.
c) apenas em I e III.

d) apenas em II e III.
e) em I, II e III.
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60. (Enem 2006)
Os efeitos dos antiinflamatórios estão associados à presença de inibidores da enzima
chamada ciclooxigenase 2 (COX-2). Essa enzima degrada substâncias liberadas de tecidos lesados e as
transforma em prostaglandinas pró-inflamatórias, responsáveis pelo aparecimento de dor e inchaço.

Os antiinflamatórios produzem efeitos colaterais decorrentes da inibição de uma outra enzima, a COX1, responsável pela formação de prostaglandinas, protetoras da mucosa gastrintestinal.
O esquema a seguir mostra alguns antiinflamatórios (nome genérico). As setas indicam a maior ou a
menor afinidade dessas substâncias pelas duas enzimas.

Com base nessas informações, é correto concluir-se que

a) o piroxicam é o antiinflamatório que mais pode interferir na formação de prostaglandinas protetoras da
mucosa gastrintestinal.
b) o rofecoxibe é o antiinflamatório que tem a maior afinidade pela enzima COX-1.
c) a aspirina tem o mesmo grau de afinidade pelas duas enzimas.

d) o diclofenaco, pela posição que ocupa no esquema, tem sua atividade antiinflamatória neutralizada pelas
duas enzimas.
e) o nimesulide apresenta o mesmo grau de afinidade pelas enzimas COX-1 e COX-2.
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61. (Enem 2006)

A partir desses dados, foram feitas as afirmações a seguir.
I. As famílias brasileiras, em 30 anos, aumentaram muito o consumo de proteínas e grãos, que, por seu alto
valor calórico, não são recomendáveis.

II. O aumento do consumo de alimentos muito calóricos deve ser considerado indicador de alerta para a saúde,
já que a obesidade pode reduzir a expectativa de vida humana.
III. Doenças cardiovasculares podem ser desencadeadas pela obesidade decorrente das novas dietas
alimentares.
É correto apenas o que se afirma em
a) I.

b) II.

c) III.
d) I e II.

e) II e III.
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GABARITO
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1. [B]
2. [E]
3. [D]
4. [E]
5. [B]
6. [A]
7. [E]
8. [B]
9. [A]
10. [D]
11. [C]
12. [D]
13. [B]
14. [E]
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15. [B]
16. [D]
17. [A]
18. [D]
19. [B]
20. [E]
21. [D]
22. [B]
23. [A]
24. [E]
25. [B]
26. [B]
27. [C]
28. [C]
29. [A]
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30. [A]
31. [B]
32. [E]
33. [A]
34. [B]
35. [E]
36. [B]
37. [B]
38. [B]
39. [C]
40. [B]
41. [D]
42. [B]
43. [A]
44. [D]
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45. [C]
46. [B]
47. [C]
48. [B]
49. [B]
50. [D]
51. [C]
52. [C]
53. [E]
54. [A]
55. [B]
56. [C]
57. [E]
58. [B]
59. [A]
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60. [A]
61. [E]
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